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A Gastaldi foi fundada em Gênova, Itália, em 1860 como 
empresa de navegação e transporte. Em 1904 foi adquirida 
pela família Cerruti que até hoje mantém propriedade, 
tornando a Gastaldi uma das poucas empresas de turismo 
familiares na Itália. Ja na década de 1950, a empresa havia 
se tornado líder mundial em serviços de navegação e 
transportes em geral. Algumas décadas depois, a Gastaldi 
se tornou o operador turístico italiano líder em viagens de 
lazer aos EUA. A partir da década de 1990 entrou no campo 
de incentivos, atuando tanto como DMC italiano quanto 
Incentive House para empresas italianas. Hoje, a Gastaldi 
Global Travel é um dos DMCs italianos mais renomados. 
Com sede em Roma e escritórios em Gênova e Milão, é 
especializada em viagens de incentivo, eventos, grupos de 
interesses especiais e viagens individuais para clientes VIP. 

Por que Gastaldi?

Graças à nossa experiência consolidada e conhecimento 
profundo dos destinos italianos, somos capazes de criar e 
gerenciar diversos tipos de programas exclusivos, mantendo 
o foco nas melhores e mais inovadoras soluções para todos 
os eventos. Somos capazes de organizar experiências 
extraordinárias e únicas, apoiados pela incrível riqueza e 
versatilidade da Itália, combinando sua beleza natural, artística 
e cultural. Estimulamos a criatividade e a originalidade 
para propor as melhores soluções. Os procedimentos 
padrão são rigorosamente seguidos por nossa equipe para 
alcançar a excelência na qualidade dos serviços. Todos os 
hotéis, locais e atividades são sempre verificados antes de 
serem propostos. Nós fornecemos contratos detalhados 
para garantir total respeito ao orçamento estabelecido. Nos 
preocupamos em construir relações duradouras baseadas 
no respeito e na confiança: muitos dos nossos clientes 
permanecem fiéis ao longo dos anos. Cada evento de 
sucesso é o nosso prêmio, a nossa verdadeira recompensa. 

Itália



Itália 
by Gastaldi
Lar de muitas das maiores obras de arte, 
arquitetura e gastronomia do mundo, a Itália, 
inspira e se move como nenhum outro país. 
Epicentro do Império Romano e berço da 
Renascença, a Itália tem mais sítios culturais do 
Patrimônio Mundial da UNESCO do que qualquer 
outro lugar do planeta. Em poucos lugares a arte 
e a vida se misturam tão facilmente. Beleza, estilo 
e talento se apresentam em todos os aspectos 
da vida diária. Os pontos fortes da Itália vão além 
de suas galerias, guarda-roupas e salas de jantar. 
O país é também uma das obras-primas da 
natureza, com uma extraordinária diversidade 
natural com montanhas, lagos, praias e campos.  
 

5 razões para fazer uma 
viagem de incentivo aqui.

1. Arte e história: A Itália foi, desde a 
antiguidade, o centro da história, cultura e arte. 
Seus museus, coleções e sítios arqueológicos 
revelam inúmeros vestígios do passado e das 
muitas civilizações que passaram pelo país e 
ainda estão entrelaçadas na paisagem atual. 

2. Gastronomia: Berço da culinária mais 
difundida em todo o mundo, comer e beber 
bem na Itália é uma obsessão. Embora a alma 
culinária da Itália prefira a simplicidade, ela é 
igualmente engenhosa e sofisticada, sendo 
lar de alguns dos restaurantes mais finos do 
mundo e terroir de vinhos consagrados.

3. Eventos culturais e esportivos: A Itália 
é uma nação que hospeda eventos únicos 
e fascinantes de ressonância internacional 
ao longo do ano, proporcionando inúmeras 
oportunidades para vivenciar emoções intensas.

4. Estilo inconfundível: “Made in Italy” é 
uma expressão que lembra a imagem dos 
produtos italianos de alta qualidade em todo 
o mundo. De calçados e roupas a bicicletas 
e automóveis, os produtos italianos são 
altamente cobiçados  por sua integridade, 
durabilidade, originalidade de design e 
criatividade. Visitar a Itália é também uma 
oportunidade de provar o estilo “Made in Italy”.

5. Múltiplos destinos em um só país: É 
impossível conhecer a Itália em uma única 
visita. Sua vastidão de paisagens, cidades e 
marcos culturais requer várias viagens para ser 
bem explorada. Ainda que seus convidados 
já conheçam alguma região da Itália, haverá 
sempre destinos novos a se explorar.  

Cidade Noites Orçamento Médio*

Roma 5 EUR 1.730,00

Milão 4 EUR 1.700,00

Roma
Milão 

3
3

EUR 2.000,00

Roma 
Florença 

3
2

EUR 1.950,00

Florença
Veneza  

3 
2

EUR 2.450,00

Sardenha 5 EUR 3.450,00

Roma
Sorrento 

4
2

EUR 2.500,00

Milão 
Turim

3
3

EUR 2.300,00

Conexões Internas

Informações Básicas Ideias de Itinerários & Custos

*Valores estimados em euros por passageiro em acomodação dupla para um 
grupo de 40 pax em média temporada incluindo hospedagem, alimentação, 
transporte, atividades turísticas e jantar de gala de despedida. Os bilhetes aéreos 
internacionais não foram considerados.

Idioma
O italiano é a língua oficial do país, 
embora os sotaques e dialetos possam 
variar amplamente de uma região para 
outra. É possível se comunicar em muitos 
locais em inglês ou espanhol, e guias que 
falam português estão disponíveis.

Moeda
A moeda usada na Itália é o euro. 
Compras podem ser pagas com os 
cartões de crédito mais comuns em 
praticamente todos os lugares.

Documentação & Visto
A Itália está no Tratado de Schengen e, 
portanto, brasileiros estão dispensados 
de visto e podem entrar no país apenas 
com um passaporte válido.

Política de Gorjetas
As gorjetas não são obrigatórias, embora 
seja prática comum deixar 10% da conta. 
Para guias e motoristas de grupos, 
recomenda-se deixar em torno de EUR 5 
por dia, por pessoa.

Religião
A maior parte da população é católica; 
há também um grande número de 
comunidades religiosas minoritárias.

Saúde & Segurança
A saúde e segurança dos visitantes é uma 
prioridade do governo. Cuidados médicos 
estão disponíveis nas cidades turísticas e 
farmácias são encontradas facilmente. 
 
Clima 
O clima varia consideravelmente de norte 
a sul da Itália. Desde invernos muito 
frios e verões muito quentes em certas 
regiões, até temperaturas amenas em 
outras áreas do país.

Etiqueta & Comportamento 
A Itália é uma sociedade muito 
formal. Cumprimente as pessoas nas 
lojas, restaurantes e bares com um 
"buongiorno" (bom dia) ou 'buonasera' 
(boa noite); beije ambos os lados da face 
e diga "come stai?" (como vai você?) aos 
amigos. Pedindo ajuda, diga "mi scusi" 
(com licença) para chamar a atenção, use 
"permesso" (permissão), para passar por 
alguém em um espaço lotado. Cubra os 
ombros, o torso e as coxas ao visitar igrejas 
e vista-se bem quando comer fora. Se 
for convidado para a casa de alguém, os 
presentes tradicionais são uma bandeja 
de doces de uma pasticceria (confeitaria), 
uma garrafa de vinho ou flores. 

Partida Destino Distância Transporte Tempo

Roma Milão 570Km Trem 3h

Milão Veneza 270km Trem 2h30

Roma Veneza 530km Trem 4h

Roma Nápoles 230km Trem 1h15

Milão Turim 150km Trem 1h

Roma Sardenha (Olbia) 330km Avião 1h

Roma Turim 690km Avião 1h15

Veículo Modelo (ou similar) Capacidade 

Carro standard Mercedes E 2

Carro deluxe Mercedes S Series 2

Minivan Mercedes Sprinter 4 - 7

Minivan deluxe Mercedes Viano 4 - 6

Micro-ônibus Mercedes 16 - 19

Ônibus Scania | Mercedes 35 - 50

Transportes Disponíveis

Roma

Nápoles

Veneza

Florença

Turim

Sardenha

Milão



5 | 350

JAN
Um dos meses mais frios do ano. Nos Alpes é a temporada 
de esqui, enquanto no sul do Mediterrâneo os invernos 
são amenos e muitas cidades turísticas estão fechadas. 
Em Roma, a temperatura varia entre 3°C e 11°C. 

La Befana

FEV
Último mês do inverno. Nas montanhas, a temporada de 
esqui atinge seu auge, em linha com as férias escolares. 
Em Roma, as temperaturas são como em janeiro.  

Carnaval, Veneza
Fashion Week, Milão

MAR
O clima em março pode ser ensolarado, chuvoso 
e ventoso ao mesmo tempo. O fim do mês 
marca o início da primavera, com temperaturas 
médias entre 4°C e 15°C em todo o país. 

Páscoa

ABR

A primavera chega e o jardins do norte da Itália exibem 
suas tulipas e primeiras camélias e, à medida que 
abril se aproxima de maio, as montanhas da Sicília e 
da Calábria começam a se encher de flores silvestres. 
Em Roma, a temperatura média fica entre 7°C e 18°C.

Festa della Liberazione

MAI

É o mês das rosas, dos produtos do início do verão e 
dos festivais culturais, fazendo de maio uma época 
perfeita para se viajar. O clima está quente, mas 
não muito, e os preços em toda a Itália são bons. 
No norte, espere temperaturas entre 12°C e 23°C.

Dia Internacional
dos Trabalhadores

JUN
A temporada de verão começa em junho. 
A temperatura aumenta rapidamente, com 
médias variando entre 15°C e 26°C em Roma.

Dia da República
Rolli Days, Genoa

JUL
Os preços e as temperaturas sobem. Enquanto 
a praia está em pleno vapor, muitas cidades 
hospedam festivais de arte de verão. Roma apresenta 
temperaturas que variam entre 18°C e 31°C.

Palio di Siena

AGO
Agosto na Itália é quente, caro e bastante lotado. 
O mês mais abafado do verão traz temperaturas 
semelhantes às de julho em todo o país.

Ferragosto

SET

Este é um excelente mês para viajar pela Itália. O 
calor do verão perdura em grande parte do país e o 
início da temporada de colheita traz muitos festivais 
locais. É também o início da colheita das uvas. As 
temperaturas médias no norte e centro ficam entre 
14°C e 25°C, enquanto no sul ficam entre 17°C e 28°C.

Fashion Week, Milão

OUT

Outubro é uma época fabulosa para visitar o sul, quando 
os dias ainda irradiam o calor do final do verão e as 
praias estão se esvaziando. As temperaturas médias 
ficam entre 16°C e 24°C. No norte, a temperatura 
começa a cair, com médias entre 8°C e 18°C.

Romaeuropa, Roma

NOV

Fim do outono, o frio desce lentamente pela península em 
novembro, mas ainda há muita coisa acontecendo. Para 
os gastrônomos, esta é a temporada das trufas. É também 
a época da colheita da castanha e dos cogumelos. As 
temperaturas médias em Roma ficam entre 6°C e 16°C. 

Dia de Todos os Santos 
Caça às Trufas, Piemonte

DEZ
Os dias de vida ao ar livre chegam ao fim. O primeiro 
mês do inverno é frio e os resorts alpinos começam 
a abrir para o início da temporada de esqui. A 
temperatura no norte do país não passa dos 12°C.

Natal 
Santo Stefano 

PALATIAL MAGNIFICENCE 
IN THE HEART OF ROME.

Treat yourself to the epitome of luxury and own a palace for a day 
for the most exclusive event. Unveil breathtaking venues - partially 
suspended over ancient Roman Baths - from 8 flexible meeting 
rooms to a unique 890sqm rooftop terrace with unrivalled views over 
the city’s skyline. Linger on the neoclassical elegance of 238 rooms 
and suites. Delight yourself with signature dining experiences and 
superb flavours honouring Italy’s culinary traditions.

LIFE IS A JOURNEY. Visit anantara.com

CAMBODIA • INDONESIA • MALDIVES • MOZAMBIQUE • THAILAND • OMAN • QATAR • UNITES ARAB EMIRATES  
VIETNAM • ZAMBIA • CHINA • TUNISIA • SPAIN • ITALY • HUNGARY • SEYCHELLES

   ITÁLIA - GASTALDI

Clima & Eventos



Roma Imperial
Esta excursão explora os locais mais impressionantes da 
cidade antiga. Um salto no passado com uma caminhada 
guiada pelo Coliseu e pelo Fórum Romano. A primeira parada 
será no Coliseu, possivelmente o marco mais conhecido 
de Roma e o símbolo da cidade eterna. Os hóspedes serão 
transportados para os séculos passados   ao ficarem no centro 
deste espetacular anfiteatro construído pelo imperador 
Vespasiano. O Fórum Romano, centro político e comercial 
da cidade nos tempos antigos, é o próximo no roteiro. Esta 
fascinante coleção de ruínas reflete os doze séculos da 
civilização romana. Quando as escavações começaram, 
no século 18, a maior parte do Fórum estava soterrada sob 
quase três metros de entulho e era conhecido como Campo 
Vaccino.  Ilimitado

Visita privativa aos museus do Vaticano
Esta visita privada pela manhã oferece a oportunidade de 
entrar nos Museus do Vaticano antes de sua abertura ao 
público. Os visitantes podem abrir as portas dos Museus do 
Vaticano ao lado do portador da chave, que é responsável pela 
abertura das 300 portas que levam às esplêndidas salas com 
afrescos dos museus, incluindo a Capela Sistina (1).  Ilimitado

Espaços Incríveis para Eventos

Cinecittà Studios 
O lendário Cinecittà Studios é o berço de milhares de filmes, 
incluindo muitos vencedores do Oscar. Hoje, uma gama 
diversificada de produções é filmada no Cinecittà. Algumas 
dessas produções deixaram suas instalações nos estúdios e 
agora são locações permanentes e que podem ser alugadas 
para eventos privados. O local é perfeito para um jantar de gala, 
reservado em regime de exclusividade (4).  800

Palácio Colonna
A galeria do Palácio Colonna remonta ao século XV mas foi
reconstruída no século XVII. Ela está ligada ao seu jardim por 
4 arcos que que cobrem a Via della Pilotta. O Papa Martinho 
V (1417 - 1431), um membro da família principesca Colonna, 
fixou residência aqui após seu retorno a Roma após o Grande 
Cisma Ocidental.   300

La Lanterna 
Localizado bem no centro histórico da cidade, entre a 
Escadaria Espanhola e o rio Tibre, e colocado no topo de um 
edifício, o La Lanterna é o exemplo definitivo da arquitetura 
moderna projetada pelo famoso arquiteto Massimiliano 
Fuksas. Sua cúpula cria um contraste marcante com a 
paisagem circundante. Mil vidros triangulares tornam este 
local um dos mais espetaculares em Roma!  160

Roma

Atividades & Experiências

Villa Miani 
Maravilhosamente localizada junto ao monte Montemario 
em um fundo verde emoldurado por um magnífico cenário 
de bosques, esta villa clássica e elegante permite uma vista 
deslumbrante de toda a cidade eterna. Tudo na magnífica 
villa do século XVIII - a decoração ornamentada do interior, 
as tapeçarias, os móveis e o teto pintado - falam dos tempos 
antigos. A Villa Miani possui dois andares diferentes, que podem 
ser alugados separadamente ou como um todo (3).  1200

 Capacidade Máxima

Uma mistura inebriante de ruínas, arte inspiradora e vibrante vida nas ruas, a capital da Itália é uma das cidades mais 
românticas e carismáticas do mundo. Resultado de 3.000 anos de desenvolvimento urbano, a paisagem de Roma é estimulante. 
Ícones antigos como o Coliseu, o Fórum Romano e o Panteão lembram a época de ouro da cidade.

Piquenique no Parque da Villa Borghese
Situados na Via Veneto, passando pelos antigos portões 
das Muralhas Aurelianas, os Jardins da Villa Borghese são 
o maior parque de Roma e o equilíbrio perfeito entre arte e 
natureza. Criada no início do século 20, a Villa ainda exala o 
esplendor do passado, com jardins e lagos italianos dispostos 
de acordo com a moda então em vigor na Europa, e inclui 
edifícios, esculturas, um teatro, fontes de artistas barrocos 
e neoclássicos, monumentos e museus. O melhor de todos 
é a Galeria Borghese. Logo após a visita, mime-se com uma 
experiência inesquecível em um delicioso piquenique nas 
proximidades, dentro da Villa Borghese (2).  24 por guia

Roma sobre rodas: Auto-Drive Vintage Car
Experiência inesquecível: city tour em Roma para incluir os 
principais locais da cidade enquanto experimenta carros 
vintage. Guias profissionais locais conduzirão o passeio ao 
longo dos diferentes itinerários. Os hóspedes podem trocar 
de veículo durante as várias paradas incluídas no itinerário. 
Os carros serão conduzidos em comboio.   Ilimitado

1 4

3

2



Milão

Terraços do Duomo & Galleria Vittorio Emanuele II
Veja Milão de um ponto de vista diferente! Este passeio lhe 
dará a oportunidade de admirar dois dos símbolos mais 
celebrados da cidade por trás dos bastidores. Comece sua 
jornada e suba até os terraços do Duomo, que lhe permitirão 
desfrutar de uma vista sobre a cidade e dos Alpes, quando o 
tempo estiver bom. O Duomo é a igreja que simboliza toda a 
cidade e o testemunho mais significativo da arquitetura 
gótica internacional da Itália. Continue a caminhada pela 
Galleria Vittorio Emanuele II para admirar os telhados 
deslumbrantes da famosa galeria e o horizonte de Milão. Você 
poderá ver as torres do Duomo de perto e desfrutar de vistas 
de tirar o fôlego.  25 por guia 

Última Ceia & Basílica de Santo Ambrósio
Você verá uma das obras-primas mundiais: a “Última Ceia”, 
pintada por Leonardo da Vinci em 1495. O afresco agora está 
instalado no refeitório do Mosteiro de Santa Maria das Graças. 
Esta pintura mostra o momento em que Jesus, durante a 
Última Ceia, pronunciou as palavras: "Um de vós me trairá". 
A habilidade do maestro é tal que o drama deste momento 
particular pode ser realmente sentido como se esta cena 
estivesse realmente acontecendo sob seus olhos. Em seguida, 

Atividades & Experiências

Milão é uma metrópole em ritmo acelerado onde, a criatividade é um grande negócio e a boa aparência é uma forma de arte. 
Importante centro industrial e cultural, a cidade tem uma história antiga e fascinante. Além disso, Milão é o lar de todos os 
principais showrooms de design e de uma rodada interminável de feiras de negócios.

Espaços Incríveis para Eventos

Just Cavalli
Just Cavalli Café, criado pelo versátil designer toscano Roberto 
Cavalli e inaugurado em meados de outubro de 2002 é o favorito 
da alta sociedade milanesa que ama a moda e a boa comida. 
Situado no meio de antigos carvalhos do Parque Sempione ao 
abrigo da torre Branca (desenhada por Gio Ponti), o café é um 
ponto de encontro seletivo para uma vasta gama de clientes que 
revive o ambiente do período “Milano da bere” (3).  180

Officine del Volo
Espaço localizado em uma antiga planta aeronáutica 
histórica, representa uma área arquitetonicamente 
surpreendente e única pelos materiais utilizados e por seu 
design. Cobrindo mais de 1500 m², Officine del Volo é hoje 
um local em 2 níveis diferentes, com 3 salas de eventos que 
podem ser locadas independentes ou interconectadas. Um 
lugar onde o mundo da moda, arte, publicidade, cinema e 
criatividade descobriu seu espaço natural (4).  700

Carlo e Camilla
A cozinha do Carlo e Camilla é confiada ao Chef Emanuele 
Romagna Pollini e a uma equipe de jovens chefs sob a 
direção do Chef Carlo Gracco. Um concerto de sabores claros 
e inesperados o aguarda. A origem de todos eles são as 
matérias-primas da mais alta qualidade, selecionadas em 
total conformidade com as estações do ano e favorecendo a 
produção local. Os pratos são feitos com simplicidade e rigor, 
reinterpretando a tradição numa versão contemporânea.  300

 Capacidade Máxima

visitaremos a Basílica de Santo Ambrósio, um dos melhores 
exemplos do estilo românico-lombardo. Visitaremos esta igreja 
austera e severa erguida em 386 a.C. por Santo Ambrósio, que 
então se tornou o padroeiro da cidade e cujos restos mortais se 
encontram na cripta (1).  24 por guia

Escola de culinária italiana
Curso ministrado por chefs profissionais e projetado 
especificamente para ensinar a prática real e a arte da 
culinária italiana. Uma aula de culinária de 3 horas pode 
permitir que você leve para casa muitos aprendizados! Os 
pacotes incluem aluguel exclusivo de cozinha, além de um 
completo serviço de boas-vindas e degustação permanente 
dos pratos, acompanhados por vinhos selecionados. Os 
menus do curso podem ser predefinidos e incluem pizzas, 
massas e molhos (2).  25

Estádio San Siro
Você terá a oportunidade de visitar esta estrutura lendária e 
relembrar velhas memórias através do Museu do Milan e da 
Inter. O Museu San Siro, primeiro museu italiano dentro de 
um estádio, conta a história da Inter e do Milan por meio de 
uma coleção única: camisetas autênticas, troféus, chuteiras 
e objetos de arte que entraram na lenda do futebol. Refaça o 
percurso dos jogadores de futebol, passando da zona mista 
aos vestiários de ambas as equipes e pelo famoso túnel de 
entrada do campo.  30 por guia

2

1

4

Maio
Um canto especial para gourmets, onde a paixão pela 
gastronomia e o prazer do paladar atingem a sua máxima 
expressão. Um novo ponto de referência na parte mais 
glamorosa de Milão, muito perto da Praça Duomo. Localizado 
no 7º andar da loja Rinascente, este restaurante há 30 anos 
oferece serviços de qualidade. Uma de suas características é 
combinar a tradição e as novas tendências da culinária italiana, 
oferecendo cardápios sofisticados.  80

3





Sardenha

Tour de Barco ao arquipélago da Maddalena
As ilhas deste arquipélago encontram-se em um dos mares 
mais sedutores do mundo. Vegetação mediterrânea, praias, 
pequenas baías, desfiladeiros e areias muito brancas ou 
rosadas, rochas graníticas moldadas e escavadas pelo vento. 
Aproveite as águas cristalinas da Sardenha enquanto explora 
o impressionante Parque Nacional do Arquipélago de 
Maddalena a bordo de seu barco privado. Desembarcaremos 
em uma pequena ilha para um almoço exclusivo.

 Ilimitado em múltiplos barcos  

Trekking na ilha La Tavolara
Os convidados viajam em barcos e navegam até a Ilha 
Tavolara. A ilha é um majestoso maciço calcário que se eleva 
até 565 metros acima do nível do mar, sendo um dos lugares 
mais espetaculares de toda a região mediterrânea. O cenário 
lembra uma montanha caída do céu suspensa entre o mar 
azul e as nuvens brancas. No retorno, faremos uma parada 
na Ilha de Molara. Este é um ponto panorâmico muito bom 
para tirar fotos. Opcionalmente, podemos incluir almoço na 
ilha (1).  20 por guia

Atividades & Experiências

A Sardenha cativa com seu interior selvagem, algumas das praias mais sonhadoras que você encontrará na costa europeia, 
ilhas idílicas e história que remonta a pré-história com vestígios visíveis. A ilha também é um ponto culinário único com versões 
distintas de massas, pães e doces, seus próprios vinhos e queijos. Em todos os sentidos, a Sardenha é diferente e adorável. 

Espaços Incríveis para Eventos

Rock Restaurante
Em uma das mais belas paisagens do arquipélago de La 
Maddalena, na Sardenha. Relaxe em um terraço de frente 
para as águas cristalinas do mar de uma beleza única e 
incomparável! Neste maravilhoso restaurante você ficará 
rodeado por um ambiente simples mas requintado. 
As especialidades variam desde a seleção de mariscos, 
lagostas, legumes frescos e acompanhamentos - deliciosa 
cozinha mediterrânea e regional combinada com a vista 
deslumbrante da área circundante.  90

 Capacidade Máxima

Passeio em Trem Vintage
A Sardenha tem uma costa inesquecível, mas o interior da 
ilha é igualmente belo. Uma forma divertida de explorá-la 
é a bordo do pequeno comboio verde (trenino verde), uma 
locomotiva vintage que avança através de florestas, pontes e 
túneis em algumas das áreas montanhosas mais pitorescas 
da ilha. Os trilhos do trem foram colocados em 1888 para 
servir as áreas mais isoladas da Sardenha. O comboio sai 
da costa e sobe por entre as florestas de cortiça, vinhas e 
perfumados arbustos mediterrâneos. Durante a viagem, os 
guias contarão as incríveis histórias desta terra secreta e 
escondida. Em paradas panorâmicas, podemos organizar 
coquetéis e pequenos lanches (2).  35

Jeep tour por Gallura
A excursão irá levá-lo pelos mais belos caminhos da região 
de Gallura, visitando os sítios arqueológicos, as antigas 
construções nurágicas e o túmulo de gigantes, bem como 
cruzar as aldeias típicas da Sardenha construídas totalmente 
em granito. Uma parte das estradas percorre os roteiros do 
WRC Rally. Os guias irão conduzi-los em potentes jipes. No 
retorno, podemos fazer uma parada no vilarejo San Pantaleo 
Village ou na vinícola Surrau para uma degustação de vinhos. 
O itinerário será desenhado de acordo com o interesse do 
cliente e do tempo disponível.  6 por jeep

Phi Beach
Phi Beach é um clube ao ar livre localizado próximo ao posto 
militar Forte Cappellini. Protegido por encantadoras formações 
rochosas moldadas pelo mar, sua posição natural de tirar o 
fôlego traz a experiência única de um dos mais belos pores 
do sol do mundo. Um terraço escondido entre os rochedos 
graníticos revela uma vista deslumbrante sobre o mar, dando 
o prazer de se receber em um lugar único com sofás suaves, 
música ambiente e luzes que realçam todos os sentidos. Para 
jantares íntimos em absoluta privacidade ou festas privadas ao 
ritmo da música e diversão, o The Rock Club, part do clube, é o 
local onde um momento precioso se torna eterno.  500

Il Pescatore
Na marina de Porto Cervo, o Il Pescatore é o único restaurante 
com esplanada à beira-mar. Projetado pelo mesmo arquiteto 
do Cala di Volpe Hotel, Jacques Couëlle, é famoso pela 
excelente culinária de frutos do mar e vistas extraordinárias 
sobre o porto, além de seu encanto atemporal (3).  180

Villa Pilastru
O Villa Pilastru é um hotel-fazenda e restaurante perto 
de Porto Cervo que irá certamente fasciná-lo e deixá-lo 
experimentar as emoções e a magia do interior da Sardenha. 
A carne e os vinhos vêm diretamente da produção própria 
da quinta e as genuínas massas caseiras são preparadas de 
acordo com as receitas tradicionais (4).  140
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Turim

Food Tour
Um bom passeio a pé pela Turim real passeando por 
elegantes ruas e praças onde se pode admirar esplêndidos 
edifícios barrocos. A partir da piazza Carignano - onde fica o 
teatro de mesmo nome e o histórico restaurante Del Cambio 
- e pela Galleria Subalpina, o passeio o levará a Piazza Castello, 
coração de Savoyard Turim. Turim é famosa por seus vinhos 
Barolo e Barbera e suas trufas, bem como por seus cremes de 
chocolate (Nutella é o mais popular). A excelente comida e 
vinho, as trattorias genuínas e acolhedoras e os cafés 
históricos, bem como deliciosos bolos e bebidas espirituosas 
são uma experiência obrigatória pelo menos uma vez na vida 
de todos.  25 por guia 

Degustação de Vinhos Barolo
As caves históricas de Marchesi di Barolo estão localizadas 
na cidade de Barolo, onde uma história começou há mais de 
200 anos: a da adega onde nasceu um vinho considerado o 
Rei dos Vinhos. Deixe-nos guiá-lo pelas caves do século XIX 
contidas em todas as 36.000 garrafas de Barolo que foram 
cuidadosamente guardadas aqu. (1).  100

Atividades & Experiências

Alguns pensam que Turim é só uma cidade industrial, mas a cidade guarda elegantes avenidas arborizadas e imponentes 
cafés Art-Nouveau. Além de ser cercada por alpes e vinícolas, sua arte contemporânea em expansão, arquitetura e cena de 
música ao vivo e cultura inovadora de comida e vinho são definitivamente aspectos que você vai querer descobrir.

Espaços Incríveis para Eventos

Esperia
O Restaurante Esperia é um lugar único e encantador, tanto 
para almoçar à beira do rio ou jantar à luz de velas tendo 
como pano de fundo a sugestiva paisagem noturna dos 
Murazzi e da Piazza Vittorio. A gastronomia não decepcionará 
os amantes mais sinceros da cozinha tradicional italiana. Os 
pratos são confeccionados com ingredientes requintados e 
sempre frescos, em total conformidade com os métodos de 
preparação tradicionais e artesanais (3).  170

Venaria Reale
O Venaria Reale é uma residência real localizada a uma 
curta distância de Turim. Está imersa num ambiente e num 
contexto de absoluta beleza e imponência arquitetônica 
e não é apenas um monumento aberto ao público, mas 
também o local certo para organizar um jantar de gala ou um 
desfile de moda. O Palácio Real possui uma incrível variedade 
de áreas para qualquer tipo de evento ou ocasião, e cobre 
80.000m² de área coberta (4).  800

Museu Nacional de Cinema de Turim
O Museu do Cinema é um lugar especial e único, um dos 
mais importantes do gênero no mundo. Está localizado 
dentro de um dos símbolos de Turim, a Mole Antonelliana, um 
monumento bizarro e fascinante visível de todas as partes da 
cidade. Dentro do museu também há um elevador panorâmico 
com paredes de vidro que cobrem seus 75 metros de viagem 
em 59 segundos!   120

 Capacidade Máxima

Entre no mundo do Martini
“Martini é mais do que um coquetel, é um ícone, uma 
lenda, um modo de vida”. A Martini & Rossi é originária de 
Turim, conhecida e amada em todo o mundo. É uma marca 
importante, rica em história, caráter e curiosidades. Visite a 
Galeria Mondo Martini, o Museu da História do Vinho e a Sala 
Botânica, seguidos de um aperitivo. Em seguida, visita guiada 
em grupo onde podemos oferecer um Masterclass na Bar 
Academy (2).  40

Ferrari Experience
Desfrute de uma experiência de luxo, uma viagem 
emocionante pelo campo ao volante de uma Ferrari! Cenários 
de tirar o fôlego, comida maravilhosa e pessoas com uma 
paixão contagiante pela vida passarão por esta jornada. 
Alguns dos modelos mais recentes da Ferrari - edição 
limitada Ferrari 458 Speciale, Ferrari 458 Italia / Spider, 
Ferrari California, Ferrari F12 Berlinetta, Ferrari FF, Ferrari 430 
Scuderia F1, Ferrari 599 GTB Fiorano F1, Ferrari F430 Spider F1, 
Ferrari 612 Scaglietti F1, estarão totalmente à sua disposição. 

 Sob Demanda 
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Museu Nacional do Automóvel
O Museu Nacional do Automóvel possui uma coleção de 
quase 200 carros entre oitenta marcas de automóveis que 
representam oito países. A coleção inclui os primeiros carros 
italianos, um Bernardi de 1896 e um Fiat de 1899, um Rolls 
Royce Silver Ghost de 1914 e carros de corrida da Ferrari e Alfa 
Romeo. O espaço é divido entre diveras salas que podem ser 
privatizadas para eventos.  150
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 Parceiro Preferencial

Cidade Hotel Categoria Apartamentos Twins

Milão

Armani Hotel Milan 95 17

Four Seasons 118 17

Principe Di Savoia 301 294

Excelsior Gallia 235 22

Roma

Rome Cavalieir 370 76

Hotel Eden 98 98

NH Fori Imperiali Boutique Hotel 42 35

St. Regis 161 25

 Anantara Palazzp Naiadi 238 100

Sardenha

Colonna Resort – Arzachena 205 111

Hotel Romazzino - Romazzino 95 100

Hotel Cala Di Volpe 124 40

Grand Hotel Polty Quatu - Arzachena 146 160

Turim

StarHotel Majestic 161 100

Grand Hotel Sitea 120 80

Golden Palace Allegro 190 20

Hotel Principi Di Piemonte 106 95

Sugestões de Hospedagem

Produção e Bastidores dos Eventos

A Gastaldi cuida da execução de eventos desde o momento da concepção de ideias partindo do entendimento das necessidades 
do cliente, coleta de informações sobre a marca, sugestão de soluções e contratação de todos os serviços envolvidos. De 
equipamentos de áudio e vídeo ao entretenimento e materiais impressos, tudo supervisionado por seus profissionais.

*Tendas podem ser adicionadas

Sicília
Encruzilhada eterna do Mediterrâneo, 
a linda ilha da Sicília continua a seduzir 
os viajantes com sua deslumbrante 
diversidade de paisagens e tesouros 
culturais herdados dos fenícios, 
cartagineses, romanos, gregos e outros 
povos que ali viveram.

Nápoles
A riqueza cultural de Nápoles é 
extraordinária. Você encontrará 
dois palácios reais, três castelos e 
ruínas antigas que incluem alguns 
dos afrescos mais antigos do 
Cristianismo. Estabelecida pelos 
gregos e conquistado pelos romanos, 
sua história milenar guarda contos 
curiosos e mistérios não resolvidos que 
hipnotizam.

Florença
Berço da Renascença, romântica, 
encantadora e absolutamente 
irresistível, Florença é um lugar para se 
deliciar com a arte de classe mundial 
e a culinária gourmet toscana. Poucas 
cidades são tão compactas em tamanho 
ou tão repletas de extraordinárias obras-
primas de arte e arquitetura a cada 
passo. Todo o centro da cidade é um 
Patrimônio Mundial da UNESCO.

Bolonha
Uma cidade de contrastes e que 
combina sua história medieval com alta 
tecnologia e desenvolvimento. Lar de 
umas das mais antigas universidades 
do mundo que data de 1088, Bolonha 
celebra também um rico legado 
gastronômico e edifícios medievais de 
terracota adornados. 

Costa Amalfitana
A Costa Amalfitana é um dos destinos 
mais memoráveis   da Itália. Mares 
turquesa e praças cinematográficas 
à parte, a região abriga alguns dos 
melhores hotéis e restaurantes da 
Itália. É também um dos melhores 
locais para caminhadas do país, com 
trilhas bem demarcadas que oferecem 
a chance de escapar das multidões 
costeiras estonteantes.

Veneza
Audaciosamente construída sobre 
uma lagoa, a glória da arquitetura 
veneziana é refletida em seu Grande 
Canal e suas ruas estreitas: palácios 
de mármore de valores inestimáveis, 
basílicas, igrejas e conventos! Desbrave 
essa atmosfera única acompanhada 
de delícias venezianas inconfundíveis 
e conheça o estilo de design veneziano 
que influenciou o mundo através das 
oficinas de artesãos locais.

Mais Locais 
de Interesse

Aprenda sobre o mundo dos vinhos italianos 
Com um de nossos enólogos parceiros em uma aula 
virtual que te levará do Piemonte à Sicilia passando por 
outras das principais regiões produtoras do país. Saiba 
diferenciar as características de cada região, conheça 
suas histórias e seus principais vinhos. A aula pode 
ser complementada com uma degustação de alguns 
rótulos enviados diretamente para sua casa. 

Experiência Pré-Viagem
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O amplo conhecimento da Gastaldi de destinos em toda a Itália a permite propor roteiros inusitados e atividades únicas em áreas 
importantes e também menos conhecidas, dedicando atenção ao que há de novo, moderno e atual para variar a oferta. Com a Gastaldi, 
as experiências apresentam um toque extra muito especial, aquele entusiasmo e atmosfera animada, típicos do estilo italiano único.

Enriqueça
seu Programa

Ideias de Entretenimento

Made in Italy Trio 
Um trio alegre e divertido executará 
as mais famosas canções italianas 
enquanto passeia entre os convidados. 
Viva a verdadeira experiência da 
música italiana. O estilo musical pode 
variar de região para região.

Grupo de dança folclórica
Especial para grupos no sul da 
Itália. Na Sardenha, por exemplo, 
os dançarinos e músicos folclóricos 
podem ser típicos dos Mamutthones. 
O carnaval dos Mamuthones é um 
ritual tradicional pré-cristão que data 
de mais de 2.000 anos. Personagens 
monstruosos ostentam cabelos 
grossos, rostos negros e carregam 
o peso de 30Kg de sinos de gado 
pendurados em seus corpos.

Festival de Rua Italiano
Transforme o jantar de gala em 
um alegre festival de rua italiano! 
Luzes espalhadas pelo local, barricas 
antigas, bandeiras italianas, música, 
cestos de vime, cavaletes e pinturas 
darão vida a um cenário italiano 
único, clássico e tradicional. Os 
convidados serão recebidos por 
personagens coloridos e desfrutarão 
das performances de artistas 
ambulantes durante toda a noite.

Sugestões de Presentes

Kits Gastronômicos
Uma viagem pelos sabores italianos! Escolha entre 
as inúmeras propostas: massas, conservas, vinhos, 
azeites e muito mais. Crie um kit totalmente 
personalizado escolhendo tamanho, cor e 
conteúdo a inserir. Os cartões, etiquetas externas 
e embalagens dos kits (mala, caixa etc.) podem ser 
personalizados com o logotipo da empresa ou uma 
frase escolhida para a ocasião.

Artigos de mármore antigos
Azulejos e cubos em verdadeiro mármore “antigo” 
são um verdadeiro presente de sucesso! O mármore 
utilizado é o típico mármore Romano Botticino, um 
tipo menos esponjoso, mais compacto de mármore 
Travertino. Todos os itens serão personalizados de 
acordo com as necessidades e gostos. Expressões 
latinas, brasão de armas de Roma e logotipos de 
empresas são apenas algumas das muitas ideias 
que podem ser adaptadas a esses objetos versáteis.

   ITÁLIA - GASTALDI

Atividades Educacionais 
& Responsabilidade Social

Descubra o Mundo Ferrari
O Museu da Ferrari em Maranello oferece aos 
visitantes passeios exclusivos de ônibus para a pista 
de Fiorano e ao longo da avenida Viale Enzo Ferrari 
no complexo da fábrica. Desfrute de uma palestra 
sobre as várias características da pista da Ferrari 
onde a marca do cavalo empinado realiza todos 
os seus testes de competição e carros de estrada 
desde 1972. 
 
 
 
Gucci: Uma jornada no mundo da moda de luxo
Gucci é uma marca fundada em 1921 por Guccio 
Gucci, o que a torna uma das mais antigas marcas 
de moda italiana em operação atualmente. Como 
muitas casas de moda históricas, a marca começou 
como fabricante de malas, produzindo artigos de 
viagem de luxo para as ricas classes altas da Itália, 
bem como equipamentos equestres. Organizaremos 
uma visita privada ao Jardim Gucci, localizado 
dentro do histórico Palazzo della Mercanzia, que 
abriga o museu Gucci. 

Colabore com hospitais infantis
Organizamos uma atividade para grupos em que os 
participantes devem construir um carrinho e enchê-
los com brinquedos doados pelo próprio grupo. 
Ao final, todo carrinho cheio de brinquedos será 
entregue no hospital elegido.
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